Poličenské listy
Červenec – srpen 2019 / Ročník VII. číslo 7 – 8
Motto měsíce:
Tři dny před Jakubem jasné, urodí se žito krásné.
lidová pranostika

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem Vám chci popřát příjemné prožití prázdnin.
Po ukončení školního roku nastoupila firma Contica na výměnu střešní krytiny na školní budově. Další investiční akcí, která
začíná je I. etapa stavby chodníku k Revíru, kterou provede společnost KamenBau. V pondělí 1. července Rada obce schválila
výsledek výběrového řízení na pořízení nové hasičské cisterny.
Vítězem je společnost THT Polička s cenovou nabídkou v hodnotě 7.077.290,- Kč. Nová cisterna by měla být na obec dodána
začátkem roku 2020.
V žádostech o dotace jsme neuspěli s žádostí na dětské hřiště,
ale získali jsme dotaci na opravu Pasecké cesty, kterou budeme
opravovat ještě letos.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a prezentaci naší obce v soutěži Vesnice roku.
Závěrem si Vás všechny dovoluji pozvat na tradiční Tarahunský pohár (sobota 3. 8.) a Dožínky, které se uskuteční na konci
prázdnin. Při Dožínkách nám k poslechu i tanci zahraje známá
kapela Boršičanka.
Vladimír Místecký

Tichá vzpomínka…
S velkým zármutkem jsme se v sobotu rozloučili s přítelem,
bratrem a dlouholetým kronikářem naší obce
panem Karlem Malúškem,
který zemřel ve středu 3. července. Vedl obecní kroniku
a svými fotografiemi zachycoval veškeré dění v obci a tak dokumentoval její historii. Rádi bychom mu touto cestou poděkovali
a celé rodině i všem nejbližším vyjádřili hlubokou soustrast.
Vedení obce

Obecní úřad informuje
Ze zasedání Zastupitelstva obce Poličná
V pondělí 20. června se uskutečnilo 5. Zasedání Zastupitelstva
obce, které projednalo a schválilo následující body:
• Závěrečný účet obce Poličná za rok 2018 včetně všech příloh
a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
• Účetní závěrku obce za rok 2018.
• Přijetí investiční dotace do výše 969.000,- Kč, současně však
maximálně 49,96% celkových způsobilých výdajů na projekt

Přístavba šaten a zázemí pro venkovní hřiště ZŠ Poličná a dále
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0779/2019/STR
mezi Zlínským krajem jako poskytovatelem dotace a Obcí Poličná jako příjemce dotace.
• Neschvaluje žádost o odkoupení pozemku p. č. 471/1, druh pozemku – ostatní plocha o výměře 194 m2 v k. ú. a obci Poličná.
• Schvaluje zařazení návrhu změny Územního plánu týkající se
pozemku p. č. 1105/1, druh pozemku – zahrada o výměře
658 m2 a pozemku p. č. 1106/1, druh pozemku – zahrada
o výměře 658 m2 v k. ú. a obci Poličná, do souboru změn
Územního plánu obce Poličná.
• Zařazení návrhu změny Územního plánu týkající se pozemku p. č. 119/4, druh pozemku – zahrada o výměře 1.889 m2
v k. ú. a obci Poličná do souboru změn Územního plánu obce
Poličná.
• Vydání obecně závazné vyhlášky obce Poličná č. 1/2019
o znaku, vlajce a pečeti obce Poličná, jejich užívání a nakládání
s nimi dle předloženého návrhu.
• Vydání obecně závazné vyhlášky obce Poličná č. 2/2019, kterou se zakazuje stanování, táboření a rozdělávání ohňů dle
předloženého návrhu.
• Bere na vědomí Závěrečný účet SOMV za rok 2018 včetně
Zprávy č. 295/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2018. Dále
bere na vědomí Zprávu Revizní komise SOMV o výsledku kontroly hospodaření s majetkem SOMV a jeho finančními prostředky za rok 2018.
• Schvaluje nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. sestávající z vodohospodářského majetku specifikovaného ve znaleckém posudku
č. 34-9581/2019 zpracovaném soudním znalcem Ing. Pavlem
Tydlačkou, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení. Nepeněžitý vklad je oceněn uvedeným znaleckým posudkem na částku
ve výši 244.000,- Kč. Za nepeněžitý vklad se obci Poličná vydá
244 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,- Kč.
• Uzavření Smlouvy o upsání akcií č. VaK/106/2019 mezi Obcí
Poličná jako upisovatelem a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.
• Uzavření Prohlášení o vnesení nemovité věci jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti mezi Obcí
Poličná jako vkladatelem a společností Vodovody a kanalizace
Vsetín, a. s.
• Zařazení návrhu změny Územního plánu týkající se pozemku
p. č. 1703/2, druh pozemku – zahrada o výměře 854 m2 v k. ú.
a obci Poličná do souboru změn Územního plánu obce Poličná.
• Finanční částku ve výši 10.000,- Kč určenou na vyhlášenou
sbírku na podporu pozůstalým po místostarostovi panu Rudolfu Štosovi.
Usnesení zastupitelstva naleznete na webových stránkách
obce www.policna.cz.
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Vítání občánků
V sobotu 11. května se uskutečnilo první letošní vítání nových
občánků Poličné. Starosta obce Vladimír Místecký tentokrát
přivítal pět nových malých občánků, kteří se do sálu U Slunce
dostavili v doprovodu svých rodičů. Přejeme všem, aby se jim
v Poličné líbilo a prožili zde krásný a šťastný život.

Vesnice roku
Jak jsme vás informovali v posledním
čísle zpravodaje, zavítala k nám ve
středu 19. června hodnotící komise soutěže „Vesnice roku“, do
které se letos ve Zlínském kraji přihlásilo 8 obcí. Desetičlennému týmu komisařů jsme připravili luxusní kočár, na kterém jsme
je provezli částí obce.

Po přivítání na obecním úřadě si komisaři prohlédli nejprve
knihovnu a pak jsme je vzali do terénu. Na novém DiscGolf parku si mohli vyzkoušet své sportovní nadání a poté si prošli Naučnou stezku. Pokračovali přes školní arboretum, hřiště s umělým
povrchem a rozestavěné sociální zařízení do základní a mateřské
školy. Ve škole děti komisi nabídli malé, vlastnoručně vyrobené
občerstvení a předali drobné dárky.

Po prohlídce byla pro komisi v sále připravena prezentace všech
akcí, které se v obci udály za poslední rok.
V pondělí 24. 6. jsme pak jeli do Zlína na závěrečné vyhodnocení krajského kola soutěže. Vítězem se stala obec Ratiboř, které
gratulujeme. My jsme letos získali „Mimořádné ocenění za příkladný přístup při podpoře sportu“.
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Napsali jste nám … Poličná l. p. 1940 – druhá část.
Podle plánu vám přinášíme pokračování vzpomínek pana Ivana Málka.
PODJEZD byl postaven v době, kdy se rozšiřovala trať na Vsetín!
Betonové monstrum, co omezuje výšku projížděných aut. Horní
strana podjezdu nad silnicí je stabilně s vyrytými rýhami od vysokých nákladů. Most v pohodě přečkal konec války, ale světla
nad chodníky byla neustále demolována až po dnešní dny! Momentálně jsou zde instalována světla antivandalská!!! Podjezd
nad silnicí většinou nesl nějaké transparenty.
Za války nevím sic o žádném, po roce 1948 se zde věšely transparenty typu – Zdravíme slavné májové dny – Ani zrno nazmar
– nebo Pětiletku splníme! Sled takových povzbudivých nápisů byl
přerušen v roce 1953 po měnové reformě nápisem vápnem přímo
v podjezdu na betonové zdivo: Hladová koruna – hladový chléb!
Nápis byl pochopitelně odstraněn, ale nějak nedokonale! Při
mlhavém počasí stále vylézal! Pravdou je, že se muselo vědět,
kde byl, aby se dal přečíst! V srpnu 1968 se zde objevil nápis,
že Moskva je 2000 km, a to směrem přes Poličnou!!! V současné době jsou zde umístěny reklamy, že jak právě tohle nabízené zboží nekoupíme, jsme pitomci! Podjezd má, pro odvodnění
dešťové vody, vpusť do Rožnovské Bečvy. Bečva jak se „zvedla“
výše, než je cesta, tak z kanálu voda stříkala gejzírem!
SILNICE od podjezdu k Poličné vede kolem památníku padlým
vojákům, co bojovali u Slavkova roku 1805! Jednalo se o vojáky,
kteří byli raněni na bojišti a k léčení byli rozváženi do vhodných
měst, v tomto případě do Valašského Meziříčí. Zde je pochovaných 1228 vojáků, kteří zemřeli ve V. M.!! Moc smutné je, že
raněné od Slavkova vezli přes Poličnou a oni netušili, že je vezou
kolem místa, kde těm, co se neuzdraví, bude postaven pomník
a sami budou uloženi! Jako kluk pamatuji, že okolo pomníku
byly v kruhu vysypané pískové cestičky a okolí bylo pečlivě udržované! Dva duby, které rostou hned u silnice, pamatuji už jako
velké. Zdá se mi, že mnoho od mých klukovských let neporostly!
Už jako kluci jsme pod stromy sbírali žaludy, ne pro nějakou bohulibou činnost (zvířátkům na papání), ale do praků, jako výborné střelivo! Po obou stranách silnice byly hluboké příkopy,
které byly propojeny betonovou rourou. Několikrát jsem viděl,
jak Bečva zaplavila park, kalná voda stála po obou stranách cesty! Sám jsem si „užil“ zde povodně v červenci 1960! Ráno, ještě
za šera, jsem musel jít do Valmezu na autobus! Voda z Bečvy
zaplavila celý park a silnici! Na mostě jsem hasiče přesvědčil, že
musím jít dál! Kalhoty, ponožky, boty sundat a s velkými obavami se dostat k podjezdu! Vše bylo pod vodou a já jsem měl velkou obavu, že „zahučím“ do některé příkopy! Mnohokrát jsem
zde od kluka chodil, ale jak bylo vše pod vodou, tak se sám jeden
hledá. Tápavá cesta špinavou vodou, pro mne dopadla dobře.
U Žídlíků na schodkách jsem se oblékl.
Jednou jak jsme šli ráno do školy, na silnici stáli policajti (SNB),
co něco vyšetřovali! V příkopu směrem k parku, lidé ráno našli
mrtvého člověka! Spadl obličejem do hlíny z krtiny a udusil se.
Byl z Poličné a prý šel v noci z hospody!! Mezi silnicí a parkem
Abácii bylo normální pole a louka! Jeden čas zde byly také zahrádky, které skončily, jak se upravoval park? Zasypala se zde
škarpa a vybudoval chodník pro pěší. To je ale už současnost…
Hned vlevo za podjezdem, směrem k Poličné, je stále malý domek se zahradou, kde bylo vždy plno drůbeže! Domeček se snad
ani nezměnil od mého klukovství! Vedle domku začíná ulice
Za drahou. Vedla polem k domům, co z cesty nebyly ani vidět.
V době žní cestu z obou stran, kolikráte lemovaly řady „panáků“

z obilí!!! Jo a zde právě byla stavební uzávěra, jelikož tu má vést
plánovaná dálnice na ten Vsetín! Nesměl se tam postavit dům,
ale jenom chata! Tam kde dnes stojí hala (fy. Posad) já si pamatuji pole. Hala byla postavena v šedesátých létech pro potřebu
OKD Ostrava. Zaměstnanci OKD měli výhody pro havíře, třeba
i s nárokem na deputátní černé uhlí! Velká cihlová průmyslová
budova zvaná „Šlesingrova“ a následně Tesla 2! Za války tam
byla nějaká dřevovýroba! Jako kluka mne zajímal vysoký tovární
komín! U toho baráku, jako kluk jsem měl nějaký podvědomý
strach! Moje obavy pramenily z toho, že po válce zde byli krátce
zavřeni „kolaboranti“! V noci zde svítily reflektory a kolem budovy hlídali ozbrojení vojáci. Postupně zde Tesla vytvořila svou
pobočku, které se běžně říkalo – Tesla dvojka. V komplexu budov
byla také dřevařská firma, která provozovala závodní kuchyni.
Obědy byly přístupné do jídlonosičů i nezaměstnancům! Pamatuji, že zde v šedesátých létech velmi dobrý oběd stál 5,40 Kč!
Před budovou (Šlesingrovky) je plocha, která byla původně od
cesty oddělená příkopou! Plocha kde se vejde běžně náklaďák je
velmi oblíbená k zastavování aut policajty! Dopraváci, jak začali
používat trubičky na alkohol, místo hojně využívají ke kontrolám! Hlavně v pondělí brzy ráno, kdy bývají dost úspěšní!!!
Dřevěný vyřezávaný kříž, který má stříšku, zde stojí, co si pamatuji! Není asi původní. Podle mne je zde několikátá kopie
původního kříže. Dřevěný kříž docela hezky vybočil z té řady
kamenných křížů, co jsou v okolí. Kousek od kříže je nenápadný betonový patník, vyčnívající z trávy, ale není vůbec tuctový!
V šedesátých létech se vedl kabel od Valmezu přes Poličnou na
Píškovou a dále horami. Vojenský kabel, který měl možnost okamžitého napojení telefonů, třeba i v lesích. Nu a právě jeden takový patník je zde! Po dnešní dny je vidět zásuvka pro napojení.
Otázkou je, zda je funkční a jestli ano, tak na který armádní štáb
bychom se dovolali… Kabel telefonu vede pod řečištěm Bečvy!
Pro neznalého bylo docela legrační, jak na obou březích, kde je
kabel, byly velké lodní cedule, které zakazují kotvení!!!
ABÁCIE.
Park u soutoku, Rožnovské a Vsetínské Bečvy, kdy spoj dvou řek
dal vlastně jméno městu. Abácii si pamatuji jako park, kde je
hodně hustého křoví a jsou zde také lavičky. Na straně k silnici je alej lip, kdy mezi nimi vedla pískovaná cestička s několika
lavičkami! Stromy se rozrostly a chodník kořeny zlikvidovaly.
Lidé zase zlikvidovali lavičky kolem chodníku a také okolo Bečvy Rožnovky! Jedna z laviček byla na špici soutoku obou Bečev,
odkud byl pěkný výhled na soutok obou řek. V dálce bylo vidět
terasovitá políčka na Junákově! Park využívali hojně zamilovaní
ke schůzkám. Bylo zde hodně vidět vojáky z kasáren, co byly ve
Valmezu! Jo a vojáci zde byli po nějakou dobu „modří“, to byli
letci! V trávě parku a v Bečvě se válely nějaké poházené „gumové balonky“! Jako kluci jsme věděli, že to jsou „olačky“, ale žádný
ještě nevěděl, k čemu je to dobré …
(pokračování příště)

Upozorňujeme rodiče, aby nezapomínali
zakrývat pískoviště na dětském hřišti
naproti Jednotě plachtou.
Chráníte tím především své děti.

Informace k platbám poplatků na rok 2019
Dne 30. 6. uplynul termín splatnosti poplatků – poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku za
psa. Vyzýváme tímto poplatníky, kteří dosud svou povinnost
uhradit výše uvedené poplatky nesplnili, ať tak učiní neprodleně.
Bezhotovostní platba:
Platbu můžete zaslat na č. ú.: 3223749389/0800
do poznámky pro příjemce je nutné uvést č. p. domu, příjmení
a jméno osoby, za kterou je poplatek hrazen, např. 111 Novák
Petr, Nováková Jana, Novák Jan
Hotovostní platba:
Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01, v úředních hodinách.
OBEC POLIČNÁ NEROZESÍLÁ SLOŽENKY.

UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané.
Při kontrolách měsíčních faktur od Technických služeb zjišťujeme, že někteří z vás stále vozí elektroodpad do sběrného dvora
a to i přesto, že tento odpad v obci sbírá Sbor dobrovolných hasičů. Pro vás je uložení do sběrného dvora zdarma, ale obec to
pak musí zaplatit a je to škoda. Utrácíme tak zbytečně peníze
z rozpočtu obce, když bychom za to nemuseli nic platit.
Žádáme vás proto, abyste v případě, že potřebujete vyhodit starou televizi, ledničku, pračku či jiný elektrospotřebič, volali naše
hasiče (739 067 217 nebo 608 813 751), kteří si pro to rádi přijedou – viz http://sdh.policna.cz/.

Prosba
Vážení spoluobčané,
jsme rádi, že nám stále nosíte vážní lístky z odevzdaného papíru nebo železa a věříme, že v této činnosti budete pokračovat
i nadále.
Do hodnocení při přiznávání bonusu za separaci odpadu se započítává jak tříděný odpad z hromadného svozu odpadků z celé
obce, tak také individuálně odevzdaný tříděný odpad vámi občany. Vaše vážní lístky zahrneme do souhrnného výkazu a zcela nepochybně to bude mít pozitivní dopad do rozpočtu obce.
Děkujeme.

Sběr oblečení, bot a textilu pro další použití
Společnost Dimatex zajišťuje v obci Poličná charitativní ekologický sběr textilu
a bot. Spolupráce mezi obcí Poličná a společností Dimatex trvá již od roku 2014.
V souladu s obcí jsme umístili sběrné nádoby na textil tak, abychom pro Vás snížili docházkovou vzdálenost ke kontejneru.
Zároveň průběžně renovujeme stávající síť nádob na textil. Pomozte přispět ke zlepšení životního prostředí. Odkládejte do našich speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený
do igelitových tašek nebo pytlů.
Svoz nádob na textil optimalizuje inteligentní informační systém. V každé nádobě je umístěn chip. Šetříme životní prostředí,
efektivně plánujeme svozové trasy a vyhodnocujeme zaplněnost
kontejnerů. Jsme držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009.
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silnou formou seznamovaly se čtyřmi ročními obdobími. Děti
byly součásti děje a pomáhaly Jozífkovi poznávat jednotlivá
roční období. Nakonec všichni zjistili, že všechna roční období
jsou krásná a pro nás velice důležitá.
Divadlo Leonka přijíždí do naší mateřské školy pravidelně, protože je zárukou dobré zábavy.

Skákací hrad v MŠ
Dochází k druhotnému využití oděvů a bot s aspektem sociální služby. Provozujeme sociální šatník a pomáháme neziskovým organizacím, a to nejen materiálně ale také finančně.
Z charitativního šatníku odebírají neziskové organizace ošacení,
obuv, deky a jiné podle vlastních potřeb. Společnost Dimatex
podpořila v roce 2018 neziskové organizace částkou přesahující
1 300 000 Kč.
Spolupracujeme s: Charita Valašské Meziříčí
Společnost Dimatex je Váš stabilní, spolehlivý a blízký partner
pro recyklaci textilu.

V pátek 14. 6. dopoledne čekalo na děti na školní zahradě milé
překvapení. Pan Hruboň, jeden z tatínků, zajistil pro děti k pobavení oblíbený skákací hrad. Dětem nevadilo, že se musejí
střídat po menších skupinách a trpělivě čekaly, až na ně dojde
řada. Nejdříve vyzkoušely kvalitu skákacího hradu děti ze třídy
Krtečků, pak je vystřídaly děti ze třídy Ježečků. Všichni se báječně bavili, i když se našly i děti, které se do skákacího hradu
bály vstoupit. Za možnost, zaskákat si v pěkném nafukovacím
hradu, chceme ještě jednou panu Hruboňovi poděkovat a určitě se těšíme na další spolupráci.

www.recyklace-textilu.cz
www.youtube.com/Cestatextilnihoodpadu

ZŠ a MŠ Poličná informuje
UPOZORNĚNÍ!!!
V naší MŠ máme stále ještě volná místa.
Pokud chcete umístit své dítě u nás,
kontaktujte paní Ludmilu Chriaštelovou
727 931 322

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Divadlo v MŠ
Koncem května nás navštívilo v mateřské škole divadlo Leonka
s pohádkou „Jozífek a kouzelná houpačka“. Děti se zde nená-
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Návštěva Krtečků u Ježečků
Ve čtvrtek 20. 6. dopoledne pozvaly děti ze třídy Ježečků své
mladší kamarády ze třídy Krtečků do „divadla“. Chtěly jim zahrát pohádky, které se naučily pro své maminky. Postupně tak
zhlédly děti pohádky např.: O perníkové chaloupce, O Červené
Karkulce, Princeznička na bále, O veliké řepě …
Umění svých starších kamarádů ocenily děti ze třídy Krtečků
velkým potleskem.

Den matek ve třídě Krtečků
Ve středu 19. 6. odpoledne jsme konečně uspořádali ve třídě
Krtečků besídku pro maminky. Různé okolnosti zapříčinily, že se
tahle akce mohla uskutečnit až v tuhle pozdní dobu. Nijak to
však neovlivnilo příjemnou atmosféru, která ve třídě panovala.
Všechny přítomné, nebyly tu jen maminky, ale i tátové či babičky, přivítaly děti tanečkem o jaru. Pak si děti zahrály na vláček, zase tancovaly, zpívaly a přednášely. Poslední písničkou
pozvaly děti všechny přítomné hosty do pohádky „O řepě“,
kterou hrály beze slov, jen za doprovodu hudby. Vyjadřovaly
hudbu pohybem.

Na konci programu předaly děti maminkám malé překvapení
– srdíčko s fotkou.

Návštěva Krtečků v Rožnově pod Radhoštěm

Třída Ježečků informuje:
V jarních měsících proběhlo v naší mateřské škole několik akcí
a tak bychom se s vámi chtěli podělit o pár fotografií z nich
Výlet do ZOO:
Vydařený výlet, na který se vydali třída ježečci a třetí třída.
Počasí se vyvedlo a všichni si přišli na své. Nákupy suvenýrů,
cizokrajná zvířata, občerstvení, vláček, veselá atmosféra.

Výlet na Štramberk:
Horké počasí nás neodradilo a to se nám vyplatilo. Příznivý
vánek na štramberské trůbě, štramberské uši a pohodová atmosféra nás provázela po celou dobu výletu.

Na závěr školního roku 25. 6. jsme jeli s dětmi na výlet do Dětského hracího centra.
Po příjezdu na místo byly děti k neudržení a ihned začaly využívat všechny přítomné atrakce. Celý areál patřil jen jim,
a proto jsme se s paní učitelkami nemusely bát o jejich bezpečnost. Během skotačení stačily děti posvačit a po celou
dobu měly k dispozici dostatek tekutin. Děti také ochotně pózovaly při focení.

Musíme děti pochválit, že během celého pobytu v centru byly
velice hodné a že tady nedocházelo k žádným konfliktům. Díky
tomu jsme si to tu všichni báječně užili.
Vyčerpaní a upocení jsme se šťastně vraceli do školky na oběd.

Besídka pro rodiče:
S dětmi jsme si letos připravily veselé pásmo pohádek. Účast
rodičů byla hojná, vše se vyvedlo, jak mělo a navíc vystoupení
bylo tak zdařilé, že při něm nezůstalo jedno oko suché.
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Rozloučení s předškoláky

hasičů. Také děkujeme všem žákům a učitelů naší školy, kteří
přišli s pomocnou rukou.

Školáky tu tlačí bota, pospíchají do života.
Už jen krůček pavoučí než se s námi rozloučí.
Došlo právě na rozcestí, přejeme jim hodně štěstí.
Na té cestě životem nezůstaňte za plotem!

Sdílené dílny – červen 2019
Zvláštní poděkování máme pro paní Zdráhalovou, která nám
pomohla financovat fotoknihy pro děti, které odcházejí do Základní školy. Také děkujeme panu Cvrčkovi, který nám daroval
knihy pro děti. A v neposlední řadě také velký dík paní Ondrejkové, která poskytla svou zahradu pro rozloučení s předškoláky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Den dětí
V pátek 7. června vypukla na školním hřišti ZŠ Poličná a v přilehlých prostranstvích oslava Dne dětí. Počasí nám přálo, tak i zájem
byl vysoký. Nechyběly závodní formule ani projížďky na koních.
Veliký rozruch byl na stanovišti hasičů, kde došlo i na kropení vodou, což byla v parném počasí velmi příjemná vzpruha.

Dne 7. 6. 2019 se 8. třída vydala již počtvrté na ISŠ-COP ve
Valašském Meziříčí na poslední sdílené dílny.
První skupina pracovala v chemické laboratoři, kde prováděla
různé chemické pokusy. Druhá pekla věnečky a sami si zkoušeli upéct pizzu. Třetí sestavovala na počítači šachovou figurku,
kterou si žáci poté vytiskli. Také se seznámili s velkými stroji,
které lidem usnadňují práci. Poslední skupina se odebrala do
dílen elektrikářů, kde si naši spolužáci vyzkoušeli zapojovat
elektrické obvody.
Sdílené dílny byly pro nás velmi přínosné.
Děkujeme! Aneta Klanicová, Klára Lažová – 8. třída

Dopravní soutěž – krajské kolo
V pátek 7. 6. 2019 se čtveřice žáků naší školy zúčastnila krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Reprezentovali
nás Vendula Machačová, Sára Šotková, Pavel Pernický a Patrik
Pernický. Soutěž se skládala z testu, který obsahoval dvacet
otázek, jízdy zručnosti, jízdy podle pravidel, práce s mapou
a poskytování první pomoci.
Náš tým skončil na pěkném 4. místě a pan učitel Jiří Hrabovský, obsadil v soutěži jízdy zručnosti učitelů a organizátorů
krásné 2. místo.
Soutěž se nám líbila a byla pro nás velkou zkušeností.
Patrik Pernický – 8. třída

Napajedelská vzduchovka
I v tomto roce byla střeleckým klubem v Napajedlích vyhlášena
pro mládež i dospělé střelecká soutěž Napajedelská vzduchovka.
Této sportovní akce se zúčastnili i dva žáci 7. třídy ZŠ Poličná.
Dominik Místecký se umístil na 4. příčce. Nikolas Kubín se prostřílel k metě nejvyšší, obsadil zlaté 1. místo.
Oběma žákům blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.
Žáci 7. třídy

Sedmá třída v Olomouci

Děti plnily různé úkoly, za které sbíraly razítka. Odměnou za to
dostaly drobné občerstvení. Rodiče se během čekání na své
ratolesti mohli zakousnout do výborných domácích koláčků
a k tomu si dát i kávičku.
Že se tento den uskutečnit a hladce proběhl, patří velký dík
i všem zúčastněným ze Svazu žen a ze Svazu dobrovolných
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Tento rok jsme si my, sedmáci, naplánovali školní výlet do Olomouce.
V rámci výletu jsme navštívili Pevnost poznání – Interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého. Prohlédli jsme si čtyři hlavní expozice – Rozum v hrsti, Živá voda, Věda v pevnosti, Světlo a tma.
Dozvěděli jsme se řadu zajímavých informací, vyzkoušeli si různé
kvízy, hlavolamy nebo logické úlohy. Nejvíce nás zaujal nejen obří
model oka a mozku, ale i trenažér pilotů a astronautů.
Výlet jsme si užili, všichni jsme byli spokojení, a to nejen díky
krásnému počasí!
Nikolas Kubín – 7. třída

Rodilí mluvčí v Poličné
Ve středu 19. 6. naši školu opět navštívil oblíbený učitel Tracy Steel v doprovodu začínající mladé kantorky Olivia Jordan,
oba ze státu Iowa, USA. S žáky různých ročníků, kteří projevili
zájem, prožili dvě hodiny zajímavých aktivit v areálu celé školy
a pomohli touto cestou naplnit Komenského slova: "Škola hrou".
Mgr. Jiří Hrabovský

Tým naší škole daroval děkovný list a obraz Sri Chinmoye s názvem Tolerance. Na další trase obcí Poličná doprovodili tým
běžců také zástupci tříd naší školy.

Fotbalový turnaj
Ve čtvrtek 20. 6. 2019 se na sportovišti školy uskutečnil fotbalový turnaj. Akci připravili a zorganizovali kluci z 9. třídy. Příjemným překvapením pro veřejnost bylo složení týmů, kdy kapitáni
z řad 9. třídy si do svých týmů vybrali své mladší spolužáky ze
všech tříd až po 5. třídu. Věkové rozpětí bylo tedy veliké a o to
byl tento turnaj zajímavější.

Děkujeme za návštěvu! Přejeme hodně sil do dalších kilometrů
a mnoho úspěchů při předávání myšlenky míru.
Mgr. Alena Hurychová

Prázdniny jsou za dveřmi…

Kdo vyhrál, totiž nebylo vůbec důležité. To hlavní je, že i ti menší
teď cítí, že jsou s těmi nejstaršími na jedné lodi. A tak to má být.
Mgr. Jiří Hrabovský

Mírový běh – radost srdce jednotného světa
Dne 21. června 2019 se v Poličné zastavili účastníci Peace Run,
tedy Mírového běhu. Peace Run založil atlet, filozof a umělec
Sri Chinmoy (1931-2007), který službě ideálům světového míru
a harmonie věnoval celý svůj život. Peace Run je nejdelší štafetový běh s hořící pochodní přes více než 140 zemí světa. Letošní
evropská trasa vede přes Maďarsko, Slovensko, Polsko, Českou
republiku a pokračuje dále do Německa. Posláním běhu je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru a porozumění. Současně
překonávat hranice mezi lidmi nejrůznějších národů, přesvědčení a hranice v nás samotných.
Běžce jsme očekávali na hřišti před školou. Tým se představil
zpěvem hymny této akce a pak jednotliví běžci promlouvali
v cizích jazycích, žáci určovali, z kterých zemí pochází. Na oplátku žáci pod vedení paní učitelky Jany Skotnicové týmu přiblížili folklor našeho kraje zpěvem lidových písní. Silným zážitkem
bylo předávání pochodně symbolizující mír, každý ji mohl na
chvíli podržet a vložit do ní své přání pro svět. Závěrem zazněl
společný zpěv emočně působivé písně World Harmony Run.

Otevřenými okny k nám proudí horký letní vzduch, sluníčko se
na nás usmívá a na našich tvářích se
také objevují úsměvy – za dveřmi jsou
prázdniny!
V pátek 28. června proběhlo v jídelně
naší školy slavnostní zakončení školního roku 2018 – 2019.
Jako první zhodnotila uplynulý rok ředitelka školy paní Mgr. Pavla Žilinská,
poté promluvil starosta obce pan Vladimír Místecký a spolu s místostarostou panem Vojtěchem Bačou ocenili
12 žáků za mimořádné úspěchy v recitaci, ve sportu a za vynikající umístění
v biologické soutěži.
A už nastal čas pro třídní učitele, kteří popřáli všem žákům hezké
a pohodové prázdniny a zároveň je odměnili za reprezentaci školy
v různých soutěžích např. recitačních, sportovních, výtvarných atd.
Samozřejmě se nezapomnělo na deváťáky, kteří tradičně dostali
na rozloučenou dva frgály a pak je naši prvňáčci vyprovodili ze
školy.
Přeji vám, milí žáci a učitelé, krásné prázdninové dny plné odpočinku a nových zážitků.
Mgr. Jarka Křížová
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Složky informují ...
Sbor dobrovolných hasičů – Kácení máje
V sobotu 1. června se v Hostinci
U Slunce konalo tradiční kácení Máje,
které pořádal Sbor dobrovolných hasičů Poličná. Letos počasí nadmíru
přálo a to i přispělo k tomu, že naší
akci navštívilo mnoho účastníků. Někteří se zastavili na shození Máje, někteří se s námi bavili do večerních hodin. Po pokácení a následném úlovku
vlajky, se strhl lítý boj dětí o odmašličkování Májky. Dřevo ze stromu se
rozřezalo a dalo do tradiční tomboly.
Tři šťastní výherci si tombolu týž den
mohli odnést domů. Pro návštěvníky
bylo připraveno bohaté občerstvení,
o které se starali jak naši hasiči, tak
kolektiv Hostince U Slunce. K tanci
a poslechu po celou dobu hrálo „duo“
pan Václavek a pan Nauš. Opět byla
atmosféra celého odpoledne pohodová, veselá a živá. A to jen
díky Vám. Jsme velice rádi, že jste na akci dorazili a užili si ji
stejně jako my.
Autor: Sbor dobrovolných hasičů Poličná

TJ oddíl kopané – Okénko trenéra 5/2019
Zdravím všechny čtenáře pravidelné rubriky okénka trenéra.
Dnes bych vám chtěl nabídnout krátké zhodnocení uplynulé sezóny a z části možná i pohled na to, co plánujeme do té příští. Dlouho jsme nevěděli, jakou soutěž budeme hrát, jelikož se nějakou
dobu nevědělo, jak bude vypadat obsazení 1. A třídy a byl nám
nabídnut postup ze 4. místa. Další postupové místo nakonec vzala
Horní Lideč a my jsme v konečném důsledku i rádi, že v 1. B třídě
můžeme setrvat i pro příští sezónu a prát se o co nejvyšší příčky.
1. A třída je kvalitní soutěž a určitě bychom se nechtěli pohybovat
někde na konci tabulky a zbytečně některé věci urychlit.
Uplynulá sezóna 2018/2019
Do 1. B třídy jsme postoupili jako nováček, který skončil na 3. místě v okresním přeboru, a toto se nakonec ukázalo jako postupové. Ze začátku panoval obrovský respekt, jelikož většina hráčů se
s podobnou soutěží ještě nesetkala. Primární cíl byla záchrana,
ale věděl jsem, že bychom mohli hrát daleko výše s posilami, jako
byli Radomír Paťava a Jakub Kapusta. Nakonec to probíhalo nad
mé očekávání a ukázalo se, že záchrana byla opravdu jen střízlivý
odhad. Postupně jsme proto přehodnotili původní cíle a nahradili
je novými, které se pohybovaly do 5. místa a výš. Nakonec z toho
bylo krásné 4. místo. Pokud bychom se vyhnuli výpadkům, které
by se stávat neměly, tak bychom mohli skončit i na lepším umístění, ale stále je tu to otřepané, kdyby, co by. Nicméně se do další
sezóny budeme snažit právě oněch výpadků vyvarovat, což by
nám mohlo pomoci umístění zopakovat, ne-li vylepšit. Nesmírně
spokojený jsem byl s předvedenou hrou týmu. Snažili jsme se každý zápas vnutit soupeři naši hru, snažili jsme se hrát atraktivně,
útočně, konstruktivně a nutit našim vysokým napadáním soupeře k jeho chybám. Stále jsou prostory pro zlepšení, ale myslím si,
že máme na čem stavět do další sezóny a budeme se snažit v tom
pokračovat a zlepšovat.
Nadcházející sezóna 2019/2020
Ihned po skončení aktuálního ročníku jsme s vedením začali řešit otázky týkající se další sezóny. Největším otazníkem, jak už to
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bývá, je ve složení kádru pro další boje. Máme několik otazníku
ohledně našich hráčů, kteří vyslovili přání si to zkusit jinde, ať už
z rodinných důvodů, z důvodu ukončení kariéry, nebo ambicí vyšší soutěže. S tím také musí přicházet jednání o nových posilách.
Máme rozjednané některé kluky z okolních klubů, ale ještě není
nic potvrzeného. Snažíme se vybírat hráče, kteří by k nám charakterově i typově zapadli, byli by přínosem do kabiny i na hřišti
a byli by ochotni hrát zadarmo. Myslím si, že jim máme co nabídnout po sportovní stránce, jelikož se u nás opravdu trénuje a baví
nás to, takže pokud se chce někdo stále zlepšovat a posouvat, tak
si myslím, že je to pro něj ideální u nás.
Příprava nám začíná 5. nebo 8. 7., ještě se rozhoduji, nicméně
máme měsíc na to, abychom se co nejlépe připravili. Budeme mít
asi 3 přátelské zápasy a jedno z nich bude určitě utkání v rámci
Poháru hejtmana Zlínského kraje, což by mohlo simulovat podmínky soutěžního utkání a mělo by být větším přínosem, než jen
přátelský zápas. Doufáme, že se nám podaří probojovat co nejdál.
Nechtěl bych zatím mluvit o konkrétních cílech pro nadcházející
sezónu. Budeme se ovšem dál snažit, abychom dokázali potěšit
nejednoho diváka a fanouška a umístili se co nejvýše a potvrdili,
že naše první sezóna nebyla pouhá náhoda, ale že v Poličné je
také fotbalová kvalita.
S pozdravem Radomír Kapusta, trenér.

Divadlo Schod bavilo v Poličné
Pátek 31. května 2019 patřil v Poličné kultuře. Sál U Slunce se
na páteční večer proměnil v divadlo, ve kterém hostoval valašskomeziříčský soubor Schod. Vstupenky na komedii Singl život
byly dlouho dopředu vyprodány a návštěvníci se těšili na představení plné vtipu, zábavy a hudby. A dočkali se.

Komedie Singl život z pera Ivany Bublíkové byla humornými
situacemi prošpikována… Co nenapsala v textu umělecká vedoucí, režisérka a autorka Ivana Bublíková, zařídili ostatní herci
improvizací nebo třeba obyčejným zapomenutím se v zákulisí.
Sál U Slunce se bavil, diváci byli nadšeni, devadesátiminutové
představení uteklo jako voda a všichni odcházeli s úsměvem na
rtu a dobrou náladou.
Na další divadelní představení se můžete těšit už na podzim, kdy
nás navštíví divadlo NEŘEŠ TO z Polic.
Mgr. Petra Mrovcová
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Knihovna informuje
V červenci a srpnu budeme mít otevřeno vždy v pondělí
13.30 – 17.30.
Zpříjemněte si letní oddech četbou některé z knižních novinek, jimiž průběžně doplňujeme fond naší knihovny.
Můžete si také vybrat knihu z nového cirkulačního souboru,
který k nám dorazil na konci června. Kompletní seznam nových knih je přístupný na www.policna.knihovna.cz

Domácí hospicová péče
bylo téma přednášky, kterou si pro naši obec připravila Lucie
Šťastná v rámci prezentace své závěrečné bakalářské práce.
Přiměla nás k zamyšlení, zda se chceme a umíme postarat o své
blízké v závěru jejich života a předala nám informace, jak nám
v tom mohou pomoci sestry a lékaři z mobilní hospicové péče.

Čtvrtek 19. září
14.30 hod.
Přednáška pracovníka firmy Lomaris o zdravotním zboží
s ukázkou.
Neděle 22. září
13.00 hod.
Odjezd od Hvězdárny do divadla v Ostravě.
Čtvrtek 26. září
14.30 hod.
Přednáška Atlantická Kanada – paní Radka Skýpalová.
V červenci a srpnu mají také senioři PRÁZDNINY
Najdete nás na www.kzvalmez.cz nebo můžete jít na stránky
VM, otevřít KZ a dále Klub seniorů.
Naleznete zde vše, co potřebujete o činnosti klubu a kontakty
na jednotlivé členy výboru.
V klubu budete také vítání na nápravném cvičení, cvičení jógy,
v pořadu ženy-ženám, v angličtině pro pokročilé, v pěveckém
souboru Pohoda a na měsíčních burzách sběratelů první neděli v měsíci, kromě prázdnin.
Příjemné prožitky a spokojenost s programy
přeje výbor KLUBU SENIORŮ

INZERCE

Věcné a pozitivní zpracování nelehkého tématu si zaslouženě
získalo pozornost a odezvu účastníků přednášky.
		
Ing. Jitka Vlčková

KLUB SENIORŮ VM
Program KLUBU SENIORŮ - na září 2019
Pondělí 2. září
14.00 hod.
Zápis na balet Nebezpečné známosti – Kč 360,-.
Středa
4. září
8.00 hod.
Zájezd z aut. nádraží do ZOO v Lešné u Zlína (200,- Kč).
Čtvrtek 5. září
15.00 hod.
Taneční zábava. Hudba pan Robert Šváb.
Čtvrtek 12. září
15.00 hod.
Tradiční táborák v Sokolovně s opékáním špekáčků a harmonikou. (špekáčky a chléb s sebou).

• Nabízím lesnické a zemědělské práce, mulčování travního porostu a jednoletých křovin.
• Sečení křovinořezem ...........
• Různé práce s traktorem po tel. domluvě.
Capil Vlastimil
tel.: 739 411 146

KONTAKTNÍ ÚDAJE: Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01
datová schránka: rbyper7 • e-mail: obec@policna.cz • web: www.policna.cz
telefonní kontakty: kancelář: 702 088 409, 571 618 743, starosta obce: 724 205 382, místostarosta obce:
731 525 210 • úřední hodiny: PO a ST 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00, ÚT, ČT 8.00 – 11.00, 12.00 – 14.00,
Pá 8.00 – 12.00 12.00 – po předchozí domluvě
Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli!

Periodický tisk územního samosprávného celku. Poličenské listy vydává Obecní úřad Poličná (IČ: 01265741)
– povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 21400. Uzávěrka listu každý 25. den v měsíci. Vychází 1x měsíčně v počtu 600 ks, neprodejné.
Zpracování příspěvků: policenskelisty@gmail.com, obec@policna.cz. Poličenské listy také na www.policna.cz.
Tisk: COLORA PrintHouse s.r.o. Valašské Meziříčí. Reklamní inzerce je placená (ceník je zveřejněn na stránkách obce). Zasílejte
ve formátu WORD, JPG a PDF. Platba hotově nebo převodem před uveřejněním.
Příspěvky jednotlivých respondentů nejsou nijak upravovány!!!

10

